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Drodzy Czytelnicy!
Przedstawiamy Państwu w skrócie przebieg prac nad projektem „Compete!
„Compete Europejski model
strategicznego zarządzania kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora
turystycznego”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie.
Krótka relacja dotyczy okresu od grudnia 2011 do maja 2012.
Serdecznie zapraszamy do lektury!

01-02.12.2011 Praskie spotkanie Partnerów
Tym razem w Pradze odbyło się trzecie z kolei spotkanie
partnerów „Compete”! zorganizowane przez Instytut Inpro.
Efekty pracy zespołu projektowego:
- zaprezentowanie oraz omówienie Podręcznika
P
„Planowanie
strategiczne w zarządzaniu kompetencjami w MŚP Branży
HORECA” oraz 3 podejść do badania kompetencji: modelu
podstawowego, standardowego oraz zaawansowanego,
- dyskusja nad profilami kompetencyjnymi dla pięciu
zawodów, dla których przygotowywany jest model kompetencji (kucharz,
kucharz, barman/kelner, obsługa
pokoi, recepcjonista, menadżer),
menadżer)
- ustalenia na temat upowszechniania projektu – propozycje jak usprawnić promocję.
Oprócz zagadnień merytorycznych skupiono się również na formalnej części projektu –
przygotowaniem Raportu z postępu prac oraz Raportów Cząstkowych.
Krótka wzmianka
ianka o spotkaniu znajduje się na stronie internetowej projektu:
http://www.tourism-strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27:meeting
strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27:meeting
strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27:meetingno-3&catid=1:meetings&Itemid=2&lang=pl
3&catid=1:meetings&Itemid=2&lang=pl

Jak zaplanować sukces w sektorze hotelarsko-gastronomicznym?
PROBLEM DETECTION

STRATEGiC PLAN

SUCCESS

SKILL ACQUISITION

odręcznik strategicznego zarządzania kompetencjami
kompetencj
w firmach branży
Został opracowany podręcznik
HORECA, który zawiera między innymi założenia modeli, metodologię opracowania planów
strategicznych, pomiaru kompetencji.
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Jak korzystać z narzędzia Web - Tool Compete!?
Na stronie internetowej została zamieszczona instrukcja –
na czym polega narzędzie i jak z niego korzystać.
Przedstawiono dwa moduły działania:
I – Definiowanie celi strategicznych przedsiębiorstwa za
pomocą jednego z trzech modeli: podstawowego,
standardowego lub zaawansowanego,
II – Diagnoza kompetencji personelu.
Opis każdego modelu został wzbogacony o ikonografikę.

Szczegóły na:
http://www.tourism-strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17&lang=pl
strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17&lang=pl

Trwają intensywne prace nad elektronicznym narzędziem
Narzędzie Web – Tool Compete! jest na ukończeniu. Informatycy
sprawdzają wszystkie funkcjonalności, aby na czerwcowym
czerw
spotkaniu
partnerów móc zaprezentować działanie narzędzia, a następnie rozpocząć
etap testowania w wybranych przedsiębiorstwach branży HoReCa.
Udało się opracować wszystkie niezbędne do narzędzia materiały
merytoryczne:
- Kwestionariusz problemów – przetłumaczony na języki narodowe
partnerów,
- Europejskie profile kompetencyjne dla zawodów sektora HoReCa,
- Rekomendacje rozwojowe – zawierające opis zachowań adekwatnych
dla każdej z kompetencji, wskazówki rozwojowe, ćwiczenia, a także
pomocną literaturę.

Dziękujemy za lekturę!

